
Klub českých turistů, odbor Český Brod, zve  

ve čtvrtek 7. října 2021 
na výlet 

 „Z Konojed přes Aldašín a Jevany na Vyžlovku“ 
 

Sraz: od 8:20 hod na nástupní stanici autobusu PID 659 před nádražím v Českém 
Brodě, směr Kostelec nad Černými lesy, Uhlířské Janovice, odjezd v 8:31. Příjezd 
do Konojed v 9:07. 
 
Doporučení: rouška nebo respirátor v MHD povinné. Hodí se dobré boty. Vodu a 
jídlo na cestu s sebou, možnost občerstvení bude v restauraci Na statku v Jevanech.   
 
Trasa má délku 9 km.   
 
Po příjezdu autobusem do Konojed projdeme po modré značce kolem kostela 
svatého Václava asi 1 km po silnici, pak odbočíme doleva stále po modré značce do 
lesa a podél Bohumilského potoka dojdeme k Šemrincově lávce, kde potok 
překročíme. Pokračujeme po modré značce kolem Aldašínské obory k Aldašínskému 
hřbitovu s kostelem svatého Jiří, který je pozůstatkem zaniklé vsi Aldašín. Po modré 
značce dojdeme k Jevanskému rybníku. V Jevanech je možnost poledního 
občerstvení v restauraci Na statku. Z Jevan pokračujeme po červené značce směr 
Vyžlovka a na rozcestí „Nad Jevany“ odbočíme doleva na zelenou značku, po níž 
sestoupíme do obce Vyžlovka. Přejdeme náves, mineme hotely Praha a Vyžlovka a 
stále po zelené dorazíme až k autobusové zastávce na hlavní silnici (ulice Pražská). 
Zde ukončíme pěší část výletu.  
 
Zpět: Ze zastávky Vyžlovka na hlavní silnici (ulice Pražská) pojedeme autobusem 
PID číslo 381 nebo 387 asi 10 minut na zastávku Kostelec nad Černými lesy, náměstí. 
Tyto autobusy jezdí odpoledne v hodinových intervalech, číslo 381 vždy 35 minut po 
celé hodině, autobus 387 vždy 5 minut po celé hodině. V Kostelci na náměstí 
přestoupíme na autobus PID číslo 659 nebo 660, který nás asi za půl hodiny doveze 
do Českého Brodu. Odjezdy těchto autobusů: 
660: 14:25, 15:25, 15:55, 16:25, 17:25 
659: 14:40, 14:58, 15:40, 16:10, 17:10, 18:10 

 
Průvodce: Bohumil Sadecký, mobil 605 740 586 

 


